COMISIA EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

HOTĂRÂRE
Nr. 13 din 25 iulie 2020
În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății
publice, HG nr. 820 din 14.12.2009 „Privind Comisia extraordinară de sănătate
publică” și a prevederilor Dispoziției Primarului General a municipiului Chișinău
cu nr. 215-d din 15.05.2020 „Cu privire la aprobarea Comisiei extraordinare de
sănătate publică a municipiului Chișinău și a Regulamentului acesteia”, în
contextul evoluției pandemiei COVID-19 Comisia Extraordinară de Sănătate
Publică (CESP) a municipiului Chișinău,
HOTĂRĂȘTE:
1. Se ia act de prevederile Hotărârii Comisiei naționale extraordinare de sănătate
publică (CNESP) nr. 21 din 24 iulie 2020.
2. Se prelungește, până la data de 31 august 2020 inclusiv, starea de urgență în
sănătate publică în municipiul Chișinău, conform Hotărârii nr. 21 a Comisiei
naționale extraordinare de sănătate publică din 24 iulie 2020.
3. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura transpunerea
deciziilor în hotărârile adoptate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile
Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova și
Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău.
4. Se ia act de raportul prezentat de Centrul de Sănătate Publică Chișinău cu
referire la situația epidemiologică nefavorabilă prin COVID-19 și creşterea
semnificativă continuă a noilor cazuri de infecție cu noul coronavirus în mun.
Chișinău.
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5. Autoritățile publice locale, persoanele juridice de drept public și de drept privat,
înregistrate pe teritoriul municipiului Chișinău, indiferent de tipul de proprietate și
forma juridică de organizare, precum și cetățenii Republicii Moldova și alte
persoane fizice, aflate pe teritoriul municipiului, vor asigura respectarea strictă a
următoarelor măsuri de control și combatere a infecției COVID–19:
5.1. respectarea distanței sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu
excepția cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabilește respectarea unei
distanțe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a
persoanelor în transportul public;
5.2. respectarea regulilor de igienă a mâinilor;
5.3. respectarea regulilor de igienă respiratorie;
5.4. respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către
persoanele, cărora li se stabilește regimul respectiv;
5.5. respectarea măsurilor impuse de autorități de către persoanele fizice și
juridice, care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină;
5.6. monitorizarea de către fiecare persoană fizică a propriei stări de sănătate;
5.7. purtarea măștilor în transportul public, în spațiile comerciale, spații
publice închise, în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/fizică.
Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.
6. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu un număr de până
la 50 persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și cu întocmirea
obligatorie de către organizatori a listei de evidență epidemiologică a
evenimentului, după modelul stabilit (nume, prenume, IDNP, număr de telefon,
adresă de email, adresă de domiciliu).
7. Se interzice, în continuare, organizarea ceremoniilor, precum nunți, cumetrii,
mese de pomenire în localurile publice și în cele private, inclusiv în condiții
casnice.
8. Se admite desfășurarea evenimentelor în cadrul unităților de alimentație publică
cu participarea a cel mult 50 de persoane, doar în spații deschise, cu respectarea
măsurilor de prevenție stabilite, cu întocmirea obligatorie de către organizatori a
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listei participanților cu evidență epidemiologică a evenimentului după modelul
stabilit (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă de email, adresă de
domiciliu).
9. Evenimentele desfășurate în cadrul unităților de alimentație publică vor fi
înregistrate prealabil la organul de poliție din sector.
10. Lista participanților la evenimentele din unitățile de alimentare publică, cu
datele de evidență epidemiologică conform modelului stabilit, vor fi prezentate, în
termen de cel mult 24 de ore, la Centrul de Sănătate Publică a municipiului
Chișinău.
11. Rămâne suspendată activitatea cluburilor de noapte, a disco-barurilor,
indiferent de denumirea și tipul unității comerciale.
12. Aflarea în locuri publice (păduri, parcuri, alei sau plaje) se permite în mod
individual sau pentru grupuri de cel mult 3 persoane, cu respectarea distanței
sociale de minim 1 metru.
13. Se permit activitățile de turism și recreere în aer liber (ciclism, alergat, canotaj,
pescuit) cu participarea grupurilor de cel mult 10 persoane.
14. Nu se permite, până la data de 31 august inclusiv, activitatea terenurilor de
joacă pentru copii, a terenurilor sportive, parcurilor de distracții și zonelor de
agrement.
15. Se interzice, până la data de 31 august inclusiv, scăldatul în lacuri și râuri,
inclusiv în cele din zone cu plajă și de agrement din municipiul Chişinău.
16. Este interzisă, până la data de 31 august inclusiv, desfășurarea activităților în
incinta teatrelor, cinematografelor și sălilor de concerte, cu excepția desfășurării
repetițiilor de către artiști.
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17. Se permite organizarea evenimentelor culturale în aer liber de către instituțiile
teatral-concertistice și cinema, acreditate de Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării, cu participarea a cel mult 50 de spectatori.
18. Procesul educațional rămâne suspendat, până la 31 august, în grădinițe, școli,
gimnazii și universități, iar activitatea acestora este permisă doar pentru procesul
de admitere a copiilor, elevilor sau studenților.
19. Se prelungește, până la 31 august inclusiv, sistarea activității taberelor de
odihnă şi întremare a sănătății copiilor.
20. Se interzice, până la data de 31 august inclusiv, aflarea persoanelor cu vârsta de
peste 63 (șaizeci și trei) ani în afara domiciliului și în spațiile publice fără
necesitate stringentă, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în
funcție de situația epidemiologică.
21. Pe perioada de urgență în sănătatea publică se sistează, în continuare,
audiențele cetățenilor în instituțiile publice municipale. Pentru a răspunde prompt
la necesitățile de urgență, petiționarii (locuitorii capitalei și persoanele juridice), se
vor adresa tuturor autorităților publice locale prin intermediul poștei electronice
sau la numerele de telefon desemnate. Totodată, în cadrul anumitor subdiviziuni de
importanță critică (de asistență socială etc.) vor fi efectuate audiențele de urgență,
cetățenii fiind admişi cu respectarea strictă a măsurilor de protecție (igienizarea
mâinilor, mască de protecţie, asigurarea respectării distanţei fizice), iar funcționarii
fiind echipați suplimentar și cu viziere.
22. Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate, prin intermediul prestatorului de
servicii de alimentare, va asigura în perioada până la 31 august 2020 alimentarea
deplină a cadrelor medicale din cadrul Centrului ”Covid-19 Chișinău” de la
Moldexpo, cu mobilizarea resurselor financiare necesare.
23. Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate, prin intermediul prestatorilor
serviciilor de alimentare, va asigura în perioada 01-31 august 2020 acordarea
pachetelor cu produse alimentare în schimbul prânzurilor calde beneficiarilor
serviciilor de alimentare, incluşi în liste de către Direcţiile teritoriale de asistenţă
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socială. Prestatorii serviciilor de alimentare vor purta responsabilitate pentru
conţinutul pachetului acordat.
24. Se menţine pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică, a regimului de
acces restricţionat în Centrul de găzduire şi orientare a persoanelor fără domiciliu
stabil din str. Haltei nr. 2.
25. Centrul de găzduire şi orientare a persoanelor fără domiciliu stabil din str.
Haltei, nr. 2 va asigura beneficiarilor acordarea serviciilor de găzduire şi orientare,
în regim de 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, precum şi alimentarea acestora cu
implementarea măsurilor de control şi combatere a infecţiei COVID-19.
26. Se aprobă implementarea platformei IT JIRA Software pentru monitorizarea la
distanță, de către medicii de familie din municipiul Chișinău, a pacienților cu
formă ușoară COVID-19 aflați la tratament la domiciliu pentru eficientizarea
procesului de urmărire și raportare a stării de sănătate a acestora.
27. Se dispune completarea acțiunilor de răspuns la infecția COVID-19 în
municipiul Chișinău, în cadrul proiectului Planului operațional de pregătire și
răspuns în urgențele de sănătate publică, cu implicarea experților Organizației
Mondiale a Sănătății.
28. Se resping solicitările adresate CESP a municipiului Chișinău din partea
agenților economici cu referire la permiterea reluării activității de divertisment,
inclusiv în centrele comerciale.
29. Autoritățile abilitate și forțele de ordine municipale vor continua supravegherea
respectării de către persoanele fizice şi juridice de pe teritoriul municipiului
Chișinău a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-19.
30. Antrenarea societăților non-guvernamentale, mass-media etc. în educarea
populației privind masurile de prevenire a infecției Covid-19 și monitorizarea în
teritoriu a respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire
a infecției.
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31. În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID19, măsurile de precauție vor fi revizuite.
32. Nerespectarea restricțiilor și măsurilor epidemiologice expuse în prezenta
hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere
la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
33. Direcția Relații cu publicul a Primăriei municipiului Chișinău va asigura
informarea populației din municipiu asupra restricțiilor impuse și necesitatea
respectării obligatorii a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei cu COVID-19.
34. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe
pagina oficială a Primăriei municipiului Chișinău.

Președinte al Comisiei,
Primar General

Ion CEBAN

Vicepreședinte al Comisiei,
Viceprimar

Angela Cutasevici

Secretar al Comisiei

Tatiana Bucearschi
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